
TEMA 3 – TRÄFF 2

Örebro kommun 
Förvaltningen förskola och skola

intranat.orebro.se/detgodamotet

  HAR DU FRÅGOR OM PROJEKTET?
Kontakta Kjell Lund eller Monica Skantz vid  
Förvaltningen förskola och skola i Örebro kommun.

Text: Theresia Forsberg och Lena Carlsson.

Tema 3: 
Det professionella mötet



  FAKTA 1 – STRUKTUR OCH PLANERING INFÖR MÖTEN

Ju mer medvetna vi är om vad som förväntas av oss i mötet, desto tydligare kan vi vara med vårt 
budskap. Till viss del är vi vårt budskap. Detta påverkar mötesdeltagarna och är avgörande för mötets 
resultat. I sin tur kommer det också att påverka vilket förtroende vi får i kommande kontakter. 

Ett förberett och strukturerat möte gör det lättare för oss att hålla oss till ämnet. Då riskerar vi  
inte att sväva iväg och tappa syftet med mötet.  

I ett strukturerat samtal utgår man från en ram där förberedelser är A och O. 

Här följer några grundläggande frågor man bör tänka på:

• Vad är det för typ av samtal jag ska ha?
• Vad är syftet med mötet och vad ska vi uppnå?
• Vad ska mötet innehålla och hur planerar jag det?
• Vad förväntas av mig under mötet? Vilken är min roll?
• Vem/vilka ska jag kalla till mötet? 
• Hur kallar jag till mötet - telefon, brev, mail, sms?
• När i tid ska mötet hållas? Var ska mötet äga rum? Hur ser mötesrummet ut?
• Hur lång tid behövs? Hur länge får mötet hålla på som längst?
• Vem kan jag ”bolla med” inför och efter mitt möte?

  ÅTERKOPPLING FRÅN    
 FÖREGÅENDE TRÄFF
Samtalsledaren ger återkoppling  
från föregående träff.

• Kort om förra träffens innehåll och 
de tankar som kom fram i gruppen.

• Eventuella ändringar i upplägget av 
dagens möte utifrån vad som kom 
fram vid utvärderingen av före-
gående tillfälle.

  UPPFÖLJNING AV UPPGIFT 1–2
Samtala och reflektera över det ni 
läst i boken sidorna 116 – 120 utifrån 
perspektiven möten pedagog – barn/
elev, kollegor och föräldrar. Fundera 
en stund enskilt på följande;

Identifiera och markera på din lista 
vilka möten du upplever som lätta att 
förbereda och vilka som du behöver 
förberda mera ”möten du upplever 
som svåra”.

Dela med hela gruppen och fundera  
hur ni gör när ni kör fast och inte kom-
mer vidare i ert förberedelsearbete inför  
ett möte.

Referenslitteratur: Glädjens pedagogik –
Anne Linder och Stina Breinhild Mortensen 
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  ÖVNING
Planera ett lättare och ett svårare utvecklingssamtal utifrån det ni läst i faktaruta 1.  
Arbeta i grupper om tre.



  AVSLUT

Gå laget runt.

  Hur var det här mötet för dig?
Bra, mindre bra, något vi behöver 
ändra/tänka på till nästa gång. 

  Fick alla komma till tals?

  Vad tar du med dig från  
dagens möte?

  UPPGIFT TILL NÄSTA TRÄFF

Välj ut ett möte som du snart ska ha. 
Förbered mötet och genomför det. Ta 
hjälp av den struktur som finns i fakta-
rutorna. Utvärdera hur mötet gick och ta 
med dina erfarenheter till nästa träff.

Referenslitteratur: Glädjens pedagogik –
Anne Linder och Stina Breinhild Mortensen 
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  FAKTA 2 – STRUKTUR VID  
 GENOMFÖRANDET AV MÖTET

När det är dags för mötet är det viktigt 
att ha en fast ram för mötets genom-
förande och innehåll. Det är här återigen 
viktigt att vi förberett oss och att vi håller 
oss till den plan vi gjort upp. Det är vik-
tigt att mötet sker på ett respektfullt sätt 
och att alla deltagare får komma till tals.

Gör en tydlig start för att visa att mötet 
startat. Vi hälsar välkommen och presen-
tera oss själva och vår roll. Informera 
om hur mycket tid som är avsatt för mötet 
och när mötet kommer att börja avslutas.

Låt mötesdeltagarna presentera sig.

Inled med syftet - varför vi har mötet, 
t.ex. vad vill vi uppnå?

Låt mötesdeltagarna komma till tals 
genom att efterfråga deras syn på saken. 
Lyssna och ställ gärna öppna frågor 
(Frågor som kan börja på: Hur, Vad, När, 
På vilket sätt, osv.) för att säkerställa att 
vi uppfattat rätt. Genom att ställa öppna 
frågor växer en berättelse fram och man 
kan hjälpas åt att förstå. 

Sammanfatta alltid vad som sagts eller 
beslutats på mötet. Fråga gruppen om vi 
uppfattat rätt eller om vi missat något?

Gör ett tydligt avslut på mötet och 
beröm gärna deltagarna för deras med-
verkan och det sätt på vilket de bidragit 
till att föra frågan framåt. 

Bedöm om det behövs en uppföljning 
av mötet? Och i så fall hur det ska ske. 
T.ex. Ett nytt möte? Ett telefonsamtal? 
En mailkontakt? Gör i så fall upp vem 
som är ansvarig för återkopplingen innan 
mötets slut.

Säkerställ att de som inte kunde medverka 
på mötet får informationen genom att 
någon i gruppen får i uppdrag att med-
dela den som inte kunde medverka.


